SATA naar USB kabel met UASP
Product ID: USB3S2SAT3CB

Deze SATA naar USB kabel is een externe schijfadapter die zorgt voor snelle en gemakkelijke toegang tot
een SATA schijf via de USB-A poort van een laptop.

Upgrade van schijf van uw laptop
Met deze SATA solid-state drive (SSD) of harde schijf (HDD) adapter kunt u een externe 2,5" SATA SSD
of HDD upgraden.
Met de kabel kunt u:
•
•
•
•
•

schijfruimte toevoegen
back-ups maken
schijfbeelden maken
data herstellen
content van de schijf naar de laptop en omgekeerd kopiëren
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Hogere overdrachtsnelheden met UASP
De kabel ondersteunt USB 3.0 dataoverdrachtsnelheden van 5 Gbps. U kunt echter genieten van 70%
hogere overdrachtsnelheden dan conventionele USB 3.0, bij aansluiting op een computer die UASP
ondersteunt. Met UASP kunt u de volledige mogelijkheden van een SATA III SSD of HDD benutten. UASP
wordt ondersteund in Windows® 8, Mac OS X (10.8 of hoger) en Linux®.
Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij
piekbelasting.
Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat
UASP ook 80% minder processorvermogen nodig
heeft.

Verbinding maken van elke plaats
De SATA naar USB kabel is een draagbare oplossing die u netjes in een laptoptas kunt opbergen -- geen
externe voeding nodig. Met de kabel kunt u eenvoudig tussen schijven wisselen zonder dat u de schijf in
een behuizing moet installeren. Het is plug-and-play en vereist geen stuurprogramma's.
De USB3S2SAT3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen
•
•

Profiteer van USB 3.0 laptops of desktops met UASP voor hogere
overdrachtsnelheden
Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

•
•
•
•

Migreer data of kloon een schijf
Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
Haal data terug van een oude SATA-schijf
Upgrade de HDD van uw laptop naar een SSD via USB 3.0

Eigenschappen
•
•
•
•
•

Krijg toegang tot een SATA SSD of HDD vanaf uw laptop met deze
SATA naar USB kabel
Geniet van 70% hogere leessnelheid en 40% hogere schrijfsnelheid
met UASP ondersteuning
Maak overal verbinding met externe schijven met deze SATA naar
USB adapter - geen voedingsadapter nodig
Bespaar installatietijd dankzij plug-and-play
Ondersteunt USB 3.0 dataoverdrachtssnelheden van 5 Gbps en is
neerwaarts compatibel met USB 2.0
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Hardware

Prestaties

Warranty

2 Years

Aantal stations

1

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

ASMedia - ASM1153E

Interface

USB 3.0

Schijfgrootte

2.5in

Schijftype

SATA

Ventilator(en)

Nee

4Kn Support

Ja

Algemene specificaties

Max. stroomsterkte van de aangesloten schijf is 900 mA

Max. schijfcapaciteit

Tot nu toe getest met harde schijven van 5900 rpm en 2
TB of minder

TRIM Support

Nee

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)

Connector(en)

UASP ondersteuning

Ja

Hostaansluitingen

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

Schijfaansluitingen

1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
1 - SATA voeding (15-polig)

Software

Besturingssystemen

Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Kabel is alleen geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven
3,5/5,25 inch schijven worden niet ondersteund

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

49 mm [1.9 in]

Gewicht product

42.5 g [1.5 oz]

Hoogte product

9 mm [0.4 in]

Lengte product

500 mm [19.7 in]

Verzendgewicht (verpakt)

61 g [2.2 oz]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel

1 - handleiding
Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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